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IIТановний Сергiю олександровичу!

На виконання доручення заступника керiвника апарату виконавчого органу
Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii)
Ситнiченка е. В. вiд 14.05.2020 J\b 2566 (.) у .Щепартаментi транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi

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 надасмо копiю нак€ву Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi

державноi адмiнiстрацii) вiд 08.05.2020 J\Ъ Н-205.
Iнша запитувана iнформацiя у .Щепартаментi транспортноТ iнфраструктури

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоI MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii) вiдсутня.

,.Щодаток на 2 арк.

З повагою

Перший заступник директора

Олександр Шпак 366 63 52
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Про внесення змiн до наказу

/[епартам е}t,гу,грансп ортн оТ i н фр астру Kl]yp и

виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради
(КиТвськоТ м icbKoT дер}кавноТ адмi нiстрацii)
вiд 2l березня 2020 року М Н-124 <Про

функцiонува[Iня маршрутноТ Mepe>tci в умовах
надзвичайноТ ситуацiТ>

Вiдповiдно до поста}Iови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04 травня

202о року Jф 343 <Про внесення змiн до деяких aKTiB Кабiнету MiHicTpiB

укратни>, Положення про Щепартамент транспортноi iнфраструктури

виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ

адмiнiстрацii), затвердженого розпорядженням виконавчого органу КиТвськоТ

MicbKoT РаДи (КиТвськоТ MicbKoT /{ержавноТ адмiнiс,грацiТ) вiд 19 Jlистопада

2018 року N9 2089, на виконан}lя пункту 3.1 про,гоколу вiд 17 березня 2020 року
J\b l2 Постiйнот koMicii з питань техногенно-екологiчнот безпеки та надзвичайних

ситуацiй виконавчого органу КиТвськоТ мiськоI ради (КиiвськоТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрачii), протоколУ вiд 2l березня 2020 року J\ъ lб ПостiйноТ

KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ безгlеки та надзвичайних сит,уаlдiй

виконавчого орга|{у КиТвськоi MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoT державноТ

адмiнiстрацiТ)

НАКАЗУIо:

l. з 1 2 травня 2020 року внести змiни до пiдпункту 1.1 пункту 1 наказу

flепартаменту транспортнот iнфраструктури виконавчого органу Китвськот

мiськоТРади (КиТвськоi мiськоТдержавноТ адмiнiстрачiТ) вiд2l березнЯ 2020 рокУ
JФ н-|24 uПро функuiонування маршрутноТ мережi в умовах надзвичайноТ

ситуацiТ>, виклавши його в такiй редакцiТ:
<<1.1 автобусами:
- з iдентифiкатором 56-Д сполученням <<Проспект Ак. Палладiна

станцiя метрополiтену <Либiдськu;
- з i,rrентифiкагором 114 споJIучеI{ням <Ву"lrиця МилославсLка

зал iзничний вокзал <I_{ен,грал ьн ий>;



- з iдентифiка"гором l l8 споJlуIlенлlям <СтанцiЯ Ме:l,ропоJri,геt-tу

к Чернi гi вська)) _ станцiя метропол iTerly <ГIолiтехнi чний i нститут> ;

- з iдентифiкатором 1 19 сполученням кВулиця КасiяНа - KorrTpaKToI}a

площа));
_ з iденr:ифiкатором 220 споJIученням <ВуJIиt{я "I'рос'гЯНеЦЬКа - вулиця

Медова>;
- з iден,гифiкатором 500 споJlучеlrrrям <ВуJIиltя l[iвrriчна - за.ltiзничний

вокзал <I-{ентральний> ;

- з iден,гифiкатором 99-Д сгIолученням <Станцiя МеТропоJri,геt-лу

KMiHcbKa)) - станцiя метрополiтену <I-Iивки>;

- з iден,гифiка,гором 33-1' споJIучеFIням <Мiкрорайон ДВРЗ стаlttliя
метропол iTeHy кЧерн i гiвська) ;

- з iдентифiкатором 20 сполученням <Станцiя метроПОлiтеьrу кЛьва
Толстого - житловий масив <Корчувате>.

2. З |2 травня 2020 року внести змiни до гliдпункту 1.2 пункту l наказу

f,епартаменту транспортноТ iнфраструктури виконавчого орГанУ КиТвськоТ

мiськоТради (КиiвськоТмiськоiлерхсавноТадмirriстрацii) вiл2t березня 2020 року
J\b Н-124 кПро функцiонування маршрутноI мережi в умовах надзвичаЙноТ

ситуацii>), виклавши його в такiй редlакцiТ:
к l .2 тролейбусами:
- з iдент,ифiкатором 7 спо"l,tученням <Вулиця Чорr,rобильська - станцiя

метрополiтену <Площа Льва Толстого>;
_ з iдентифiкатором 16 сполученням <Вулиця Ак. Тупол€ва _ Майдан

Незалежностi>;
- з iлент,ифiкатором 30 сгlолученням <Вулиця МилослаВська - вулиця

Кадетський гай>>;

- з iлеrlтифiка,гором 9l -IJ сполученtlям кВуlrиця Милославська
за"пiзничний вокзыt кL(ентральний> ;

_ з iдентифiкатором 92-[l споJIучеFIням кПроспект Свободи -- аеропорт
кКиТв> iMeHi I. Сiкорського));

- з iдентифiкатором 25 сполученням <ГIроспек,г Свободи станцiя
метропол iTeHy <Почай на> ;

- з iдегlтифiкатором 37-А сполучеFIням <Станцiя метропо"тliтену кЛiсова> -

вул. М. Закревського, полiкltiнiкa>.
3. KoMyHa;lbнoMy пiдприсмству <<Киiвtlастранс> розробити розклади руху

окремих рейсiв ав,гомобiльноготранспорту та окремих лiнiй електротранспорту
згiдно з новою редакцiсю пуFIкту l наказу !,епартаменту транспортноТ
iнфрасr,руктури виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoT

лержавноТ адмirriс,грацiТ) вiл21 березня 2020 року Ng Н- 124 <Про функцiонуваI-Iня
маршрутноТ мережi в умовах на/lзвичайноТ ситуацiТ>.

4. Начальнику вi:rдцiлу органiзацiйного забезпечення та контроJIю
Волощуку В, А. довести змiст цього наказу до комунаJIьного пiдгtрисмства
кКиiвпастранс>.

5. Контроль за виконанням цього наказу зaLпишаIо за собою.

flиректор ЩепартамеrIту й,/2r,ou.7 Ba.ltcl tr,и tt ()С L{ l IOI}


