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Шановний Сергiю Олександровичу!

На ВИКОнаНня доручення заступника керiвника апарату виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi РаДи (КиТвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацii)
Ситнiченка е. В. вiд 27.04,2020 J\lb 2288 (з) у Щепартаментi транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КиТвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii) опрацьовано Ваш запит про доступ до публiчноi
iнформацiт стосовно надання копiй документiв, розпорядником яких с
.щепартамент, про функцiонування маршрутноi мережi пасажирського транспорту
загального користування м. Киева.

За результатами надаемо копii наказiв f,епартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbkoT ради (киiвськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii): вiд 2|.0з.2020 Ns Н-|24, вiд 03.08.2017 J\Ъ Н-153,
вiд 03.08 .2017 м Н-152.

Запитуванi договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних
маршрутах заг€Lllьного користування в режимi маршрутного TaKci Вам надало
комун€tльне пiдприемство <Киiвпастранс).

ПО ПУНКтУ 1 Вашого запиту просимо конкретизувати iнформацiю, а саме
ЩОДО ЯКОГО Виду транспорту запитуються договори про органiзацiю перевезень
пасажирiв.

Iнша запитувана iнформацiя у Щепартаментi транспортноi iнфраструктури
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoT державноI
адмiнiстрацii) вiдсутня.

Щодаток на 4 арк.

З повагою

Перший заступI{ик директора

Олександр Шпак 366 63 52

IBaH ШПИЛЪОВИЙ
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Про функцiоlлування маршрутноТ
мережi в умовах надзвичайноi
ситуацiТ

В iдгlовiдно ло По.llоження про lепартамент трансгlортноI iнфраструктури
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoT дерrкавноТ
алмiнiстрацiТ), затвердженого розпорядженням виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoI державноТ адмiнiстрацii) вiд 19 листопада
2018 року J\Ъ 2089, [Ia виконання протоколу вiд 2I березня 2020 року JФ 16
ГIос,гiйrrоi KoMiciI з питань техFIогенно-екологiчноi безпеки та [Iадзвичайних
ситуацiй виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoT
державноТ адмiнiстрацiТ)

НАКАЗУЮ:

l, Комунальному гtiдприемс,гву кКиiвпастранс)) з 00 год. 00 хв.
2З березня 2020 року до окремого розпоряджеIIн я забезrлечI4ти перевезеIIлIя
виклIочно працiвникiв пiдприемств, установ та органiзацiй, якi забезпечую,гь
жи'гтедiяльнiсть MicTa Киева, згiдно укладених договорiв за наявностi
спецiа"гtьлtого квитка та документа, що посвiдчус особу, i засобу iндивiдуального
захисту за настугIIIими рейсами (схема додасться):

1,1 автобусами:
- з iдеrrтифirсаl,ором 5б-Д сrIоJIученням кГIросtIекr, Ак. IIa,rr.llal{ilra

станцiя метроllолiтену <Либiдськa>;
- з iдеrrтифiкатором l14 сполученням кВу.llиця Милославська

залiзничний вокзал <Щентральний>;
- з iдентифiкатором 1 l8 сполученням кСтаrrцiя метрополiтену

< Чернiгiвська)) - станцiя метрополiтену <Полiтехнiчний iнститу,г>;
- з iдентифiкатором 119 сполученням <Вулиця Касiяна - Контрактова

площа));
- з iдентифiкатором 220 сполученням <Вулиця Тростянецька - вулиця

Мелова>;

щ

укрАiнА



- з iдентифiкатором 500 споJIученням <Вулиця Пiвнiчна - залiзничний
вокзал кЩентральний>.

1.2 тролеiтбусами:
- з iдентифiкатором 7 сполученням кВу J7иця ЧорнобилЬсЬка - станцiя

метрополiтену кПлоща Льва Толстого>;
- з iдентифiкатором 16 сполученням кВулиця Arc. Туполева - Майдан

I-{езалежностi>;
- з iден,гифiкатором 30 споJIученням <ВуJIиця Милославська - вулиця

Кадетський гай>>;

- з iдентифiкатором 91-Н сполученням кВулиця Милославська
залiзничний вокзал кI_{ентральний>;

- з iдентифiкатором 92-Н сполученням <Проспект Свободи - аерошорт
<Киiв> iMeHi I. Сiкорського)),

1.3 трамваями:
- з iдентифiкатором 1 сполученням <Михайлiвська Борщагiвка * станцiя

кСтаровокзЕtлъна));
- з iдентифiкатором |2 сполученням кПуща-Водиця Контрактова

площа);
- з iдентифiкатором 14 сполученням кПроспект Вiдрадний - Контрактова

tIJlоща));
- з iдентифiкатором |6 сполученням кСтанцiя ме,гропоJliтену кГероТв

/{rriпра> - KorrTpaKToBa площа);
- з iдентифiкатором 22 сполученням кБульвар Перова - завод ЗБК>;
- з iдентифiкатором 28 сполученням кПроспект РоманаШухевича- станцiя

метрополiтену <Позняки>>.

2. КомунrLльному пiдприемству кКиiвпастранс) розробити розклади руху
окремих рейсiв FIаземного транспорту, зазначеного у пунктах 1,1, 1 .2, |,З цього
нак€}зу.

3, Комунальному пiдприемству кКиiвпастранс>> забезпечи,lирозмiщення у
рухомому складi та на зупинках iнформацiТ гrро роботу окремих рейсiв н€вемного
транспорту, з€вначеного у пунктах 1 .1 , |.2, 1.3 цього накЕву.

4. Комунальному пiдприемству кКиiвпастранс)) передбачити резерв
автобусiв для здiйснення регулярних спецiальних перевезень за заявками
пiдприсмств, установ та органiзацiй на гriдставi вiдповiдних договорiв з опJIатоIо
наданих транспортних послуг.

5. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ .Щепартаменту транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi мiсъкоТ ради (КиТвськоТ MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 19 березня 2020 року jф H-l22 кПро оптимiзацiю
маршрутiв наземного пасажирського транспорту заг€rльного користування)).

6. Контроль за виконанням цього наказу з€tпишак) за собою.

!иректор ffепартаменту



вико}{Авчий оргА[l киiвсъкоТ MlcbtcoI рлди
1киiвсъкА мIсIlкл дЕр}кАвI-Iл лдмIнIстрлt{tя)

ДЕПАI,ТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОi IНФРАСТРУКТУРИ

нАкАз

м. Киiв м Н^ /з-аL,rО3 >> С*эllrt'J 2017 р.,*-
Про внесення змiн у шлях
слiдування автобусного маршруту
загuLльного користування, який
працlое в режимi маршрутного TaKci,.hll l37

Вiдповiдно до пунктiв 20, 2l Правил надання послуг пасажирськОго
автомобiльного транспорту, затверджених постановою Кабiнету MirricTpiB УкраТrlи
вiд l8 лIотого 1997 року J\b L76 та враховуIочи лист КП <КиiЪпастраI]сD Bizt

30.06,2017 Ns 053/0|12022, -

НАКАЗУЮ:

l. З /О ce/rlLl4( 2О17 року внести змiни у шлях слiдуванrlя мiського
автобусноrГ ,frlrrруf загального користува}Iня, який працIо€ В реЖИМi
маршрутного таксi,.}lЪ 137, а саме органiзувати рух маршруту за наступною cxeMolo:

залiзничtlий вокзал <<ЩентральнийD - вул. Симона Петлlори - вул. Жи.тlяltсl,ка -
вул, Шота Руставелi (в звор. напрямку * вул. Еспланадна - вул. СаксаГансЬкОго) -
вул. Басейна - бульвар Лесi Украiнки - вул. Кiквiдзе - вул. Саперно-Слобiдська -
Пiвденний MicT просп. Миколи Бажана ст. м. <<Позняки> (заiзл в обиДва

напрямки) - просп. Петра Григоренка вул. Михайла ffрагоманова
вул. Здолбунiвська - вул. Ревуцького - вул. Тростянецька - далi за дitочоtо cxeмCIIo,

2. Внести вiдповiднi змiни д0 реестру автобустtих маршрутiв Зага.ПЬНОГО

користування м. Киева.
3. Начальнику КомунальttоТ служби перевезень вико[Iавчого органу КиТвськоТ

MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii) Савтиру С.В.:
3.1. Пiдготувати вiдповiдlлi змiни до договору Про органiзацiю перевезенЬ

пасах<ирiв [Ia MicbKoMY автобусному маршрутi загаль}Iого користування м. Кисва
вiд 26.|2.201 б Ns 0 l /1 6;

З.2. ,Щовести змiст цього наказу до вiдома автомобiльного перевiзника

КП <КиТвпастранс)>.
4. Автомобiльному перевiзнику КП <КиiвпастрансD:
4.1. У встаI{овленому порядку вrIести змiни у паспорт мiського автобуснОГо

маршiрутУ загальногО користуВашня, якирi працIоС В режимi маршру,гIIого TaKci,

Jф 137;

4.2. Забезпечити iнформування пасажирiв про внесення змiн у шЛЯх

слiдуванrtя автобусного маршруту Nч 137.

5. Контролъ за викона}Iням цього наказу з€шишаIо за собоlо.

В. о. директора ilЙ I. Шпи.lrьовий



виконАвчий оргАн киiвськоi мtсъкоi рдд{и
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двпАртАмЕнт трАнспортнсri IнФрАструктури
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нАкАз

м. Киiв

Про внесення змiн у шлях
слiдування автобусного маршруту
загального користування, який
працюе в звичайному режимi руху, J\b 1

Вiдповiдно до пунктiв 20, Z| Правил надання послуг пасажирського
автомобiльного транспорту, затверджених постановоlо Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 18 лютого L997 року ЛlЬ 176 та враховуIочи лист КП кКиТвпастранс)) вiд
30,0б.20l7 Jф 053/0 |1202|, -

НАКАЗУЮ:

2017 року внести змiни
заг€LПьного користування, якии

м /{- /-{з

у шлях слiдування мiського
, працюс в звичайному режимi

1. з

руху,М 1,асаме:
1,1.Органiзувати рух маршруту за наступноIо cxeмolo: ст.м. <Голосiiвська) -

Byrt. Го.lrосiiвська - вул. Щобрий Шлях - вул. Блакитного - вул. Генерала Ролимцева
_ вул. Героiв Оборони - просп. Голосiiвський - просп. Академiка ГrlушкоВа -
вул. Дкадемiка Заболотного - мiсцевий проiЪд поблизу ТРЦ <<Магеллан>> (в звор.

напрямку просп. Академiка Глушкова - просп. Голосiiвський i далi за дiючоtо
схемою);

1.2. МарШрутУ присвоiТи назву: <<Ст. м. <<Голосiiвська)) - Одеська площа)).

2. Внести вiдповiднi змiни до ресстру автобусних маршрутiв заг€tльного

користування м. Киева.
3. Начальнику Комунальноi служби перевезень виконавчого органу КиiвськоТ

MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) Савтиру С.В.:
3.1. Пiдготувати вiдповiднi змiни дс договору Про органiзацilо перевезень

пасажирiв на MicbKoMy автобусному маршрутi заг€Lльного користування м. Кисва
вiд 15.10.2013 Ns 89;

3.2,.Щовести змiст цъого наказу до вiдома автомобiльного перевiзника
КП кКиiвпастранс)).

4. Автомобiльному перевiз}Iику КП кКиiвпастранс>:
4.1, У встаIIовленому порядку внести змiни у паспорт мiського автобУСного

маршруту загальног0 користування, який працюс в звичайнсму реЖиМi РУХУ, Ns l ;

4.2. Забезпечити iнформування пасажирiв про внесення змirl У ШЛЯХ

слiдуваrrня автобусного маршруту J\b 1.

5. Контроль за виконанням цього наказу з€lJIишаю за собоlо./r
В. о. директора ,, _*' l [. Шпильов] -
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