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LI_[ановrlий llatlc о"rlексапдlре !

На ВИКОНання Доручення зас,гуIIIIика KcpiBIIика апараl,у l]иKo[{aBI{oгo opt,arly
KlrTBcbKoT мiськоi ради (I(llTBcbKol' tuicr,KoT ;1clliltirllr loT a2lMirric,r,pal{iT)
СИТIIi'tеНКа е. В. вiд 26.05.2020 Nl 2820 (з) у /{еrrарr,амсlr,гi ,грансlltlр,гttоТ

iнфраструктурI.I вLIконавтIого opl,arly КлrТвськоi MicbKoT ра/tLl (КиТвськоТ MricbKoT

дIержавноТ адмiнiстрацii) спiльl-tо з комуIiаJlьIlим rri2llrрисмсl,вом <КиТвltасl,раI{с)
опрацьовано Ваш запит rlpo досl.уtl /(о llуб-lIiчrlоТ irrформаltiТ пlоло наlIа}Iня
iнформацiт про функцiоrrуваI{ня ав,гобусlлих tlapkiв Micтa Кисlза,

Стосовно пунктiв |,2,З,4,5 }]arllo1.o за[Iи,tу IlallacMo коltiю IIаказу
,ЦеПаРТаменту траI]спортноТ irrфрасl,рукr,ури вико[Iавчого opI,aIiy КиТвськоТ MicbKoT
ради (КиТвськоi MicbKoT державIrоТ адмilliс,грацiТ) Bilt2l .l 1,20 |9 Nr I I-200.

ВИТЗНУ нараДу робочоТ групи з IIи,гаIlIIя фулrкrliоIIуваIlIlя ав,гобусгtих llapKiB
на тери,горiТ м. Кисва буrIо llpoвc/Ie I{o 30 сiчttя 2020 року о I 1.00 за a/lpecolo:
вулиця Борисгliльська, 15.

СТОСОвНо iнших пунктiв заlrиту KoMyIlaJIbHe гriдцrlрисмс,гt]о <КиТвltастраl-Iс) в
межах компетенцii повiдомило HacтyI1IIc.

АВТОбУСний парк J\& 7 с фiлiсrо комуIIаJIьIIого rriдllриемсr,lза <КиТвпас,граrIс>.
Площа територii автобусного парку сl,аIIоI]и.l.ь tt3l 94,96 м2.

!ля зменшення експJlуа,гаlliйtлих l]иl,ра1. i огIr.имiзаltiТ виltа,гкiв lla уl.риманIIя
ТеРИТОРii Та СПОрУД, LtIo перебуваIоl,L tIa ба.llансовому yl,pиMatltti KoMyIIaJlblJol,o
ПiДПРИСМСтва <Киiвпастраt{с), ,граIIсIIор,гIIу 

робоr,у ав,l,обусrrих llapKiB J\hJt l, 4 i
J\b 7 ОРганiзовано на матерiально-тсхlti.llliй базi автобуслlоt,о llapкy М 5 i JYp 2
вiдповiдно.

ЧаСТИНа бУлiве.llь та crlopyll Аlзr,обусгlоt,о r,tapкy JY,r 7 tlерсбуlзаlоть у
задовiльному cTaнi, викорис,говуIо.l.Lся орсtlllарями на пi7цсr.авi /tоговорiв орсн.ци
нерухомого майна.



CTaHoM на 01.06.2020 tta баltаttсi Дв,l,обусIIоt,о IlapKy Jrftl 7 обlIir<оlзус,гься 9l5
1,раI{сIIор,гних засобiв, з яких: 69З аlз,l,обуси, l 60 r,ро.llсйбусiв, 62 о7циltиlli
СПеЦ'ГеХНiКИ, IIIo бУrrи ltepcMill1ctti з rPi"rliй ],а rзi2lоl<рсмJIсIIих rliztpoзlti.lriB
комунаJIьI]ого пiдrlрисмс,гва <Киj'lзttаtс,граtrс> /\Jlя IIo/lalJIbIIIoI,o сIIисаIlIля
вiдllовiдt{о до ГIорядку сIIисаI{Ilя об'ск,гil] KoMyIIa_rtbttoT l]JlactIOcl,i ,гсри,горiа.ttьttоТ

I,ромаlци Mic1,a Кисва, за,гвсрllжсIIоI,о pilltctttlяM КиТtзсt,lсtlj' Micl,Koi' ра7lи
Bill27 .09.20l В ЛЬ l 536/5600.

IrllпoT заIrи,I,уваrrоТ iнформаItiТ У /lcIIapl,aмeIll,i r,раllсllоlэ,l,tltli' irlфрасl,рукl,ури
виконаi]чого оргаIIу КиТвськоТ Micbl<clT ради (Киi'lзськоТ MicbKoT 71сржавttоТ
адlмiнiс,граlцiТ) не знайлсно.

/{одаr,ок: коltiя tIаказу /I.cllapтaMcI1,1,y ,I,1laItcllcrp,гlloi' illфрас,грук,I,ури викоtlавIJоI.о
оргаI-Iу КиТвськоТ MicbKoT ра7lи (Klti'llct,l<clT MicbKol'/lcprr<ttlllloT a:tMirIicl.paltij')
Bitl21.11.2019 NЬ I"I-200 tta 3 арк.

З повагою

Заступt-lи к д(иректора итро РАХМАТУЛJIII-i

Олексанлр ItIпак 366 бЗ .52



виконАвLIий оргАн киiвськоi мtсъкоi рдди
(киiвсьt(А MICьKA лЕржАв1-IА АдмIr{IстрАцIя)

дЕttАртАмЕ[Iт трлнспортноi IнФрАструктури

(

(<Д >) l1 2019 р.

нлкАз

м. Киiв лlь t{ - а,М

Про утвореFIня робочоТ груIIи з питаII,лFIя

tРуrrкцiоrrуванI{я автобусних паркiв на
тери,горii м. Кисва

Вiдповiлно до Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування)) та
l lortoжet-lI{я про flепартамент транспортноТ irrфраструктури виконавчого органу
КиiвсьtсоТ шriськоТ ради (КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстраlдii),
затI]ер/l)l(еllого розпOрядженням виконавчого органу Киiвськоi Micbtccli Ра;tи
(Itr.riBcbrtoT ллiсьrсоi /_lepiкaBlloi адмiнiстрачii) вiд 19 листопада2а18 року ЛlЬ 2089,
tta вLIкоLIаII}Iя IIрO,гоколу засiдання ГIостiйноi KoMicii КиТвськоТ r"ricbKoT раl{и з

пи,I,аllL трапсшорту, зв'язку та реклами вiд 06 лис,гопада 20l9 рокУ NЧ l l/79

IIAKA]}YlO:

l. YTBclp1.1Ttl робочу гругrу з питання фунrсшiоI{),ванrlя автобусних парltiв
Iia l,ериторiТ r,r. Кисва,га затвL,рдити iT ск"шад, що долае,гься.

2. робочii:i групi, утворенiй вiлповiдtlо до llyHKTy 1 1.1ього ЦакаЗУ:

2.1. [{роана;riзува,ги робоTу окремих автобусtlих rrapKiB t{al ,гери,гtlрii

м, Кисва.
2.2. За рсз1l;11,1,u,I,аN{рl роботи I{апрацIовати вiлповiдrri ttрtltitrзиtlii'. яlсi

l{aIIpal]kl,I,Pl дJlя рOзгjlяду Пос],il:lrriй KopriciT КиТвськоТ мiсы<оi pni(pl з ti}t,гilt,lb
,I,ptl 

l t с l Iо[l,гу, зI,,' ll зt(lz 1,r, ре кJI а Iи и .

3. Колr,гроJlь за викоrtаlltlям цього Irаказу залишаIо за собою.

}
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ в}II(онувача обов'язкiв директора
fiепартаменту транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoT ради (Киlвськоi

{:

(.

мiськоi дерiкавноТ адмiнiстрацii)
вiд a.t.lT. aдtq iVч Jt"- Асо _

ПЕРСОНЛЛЬНИЙ СКЛАД
робочоi групи з питання функuiонуван}Iя автобусних паркiв

на TepplTopii м. Кисва

РАХМЛТУЛJIIН
/{l,r Lт,гро Сергi t1 о Btl.t

кульБАко
Ва"шентlалл Петрови.l

шпАк
Олеrссандр
АнатолiйовиLI

крлвЕць
Вiталiй Вiкторович

ЛРIТВИI-IОВ
Сергiйr {митрович

КИРLIJIIОК
Па вло Анато-rti p"lo виtI

застугIник директора ffепартаменту трансгtортноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi п,ricbrcoi

ради (КиIвськоi MicbKoT державноi адlчliнiстрацii),
голова робочоI групи;

заступник начальника управлiння з прIтань органiзацii
дорожнього руху, паркування та пасa)кирських
перевезень fепартаменту ,транспортноi

iпфраструктури виконавчого органу КиТвськоi iиiськоi
ради (КиТвськоi мiськоi державноi адмiнiс,грацii),
заступник голови робочоi групи;

головний спецiалiст вiддiлу оргаrriзацii дороlкнъого
руху та паркуваFIня управлiння оргаr-riзацiТ

дорожнього руху, llаркування та пасажирських
перевезень l]eпapTaмeнTy транспортноi
iHcPpacTpyкTyppl вико[Iавчого органу Киiвсьrсоi
MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoi державноi
аль,li нiстрацiТ), секретар робочоi групи;

головний спецiалiст вiддiлу претензiйно-псlзовttоI

роботи iоридич}Iого управлiння Щепартап,rеFIту
,граrrспортноi iнфрас,груктури викснавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi дерхсавrлоi
адмiнiстрацii);

виконувааI обов'язкiв директора з трансшорту
КП <Кеriвпастранс>,

виi(онувач обов'язкiв заступника гецеральнOго
дирек,гора Kll кКt riвгtастранс)) ;



}оркО виконувач обов'язкiв начальника управлiння
ольга Свгенiтвна правового та кадрового забезпечення

КП кКиТвпастранс);

мIрошНичЕнкО депутат КиТвськоi MicbKoi Ради (за згодою);

Iгор Михайлович

ДНТОНЕНКО депутат КиТвськоi MicbKoT ради (за згодою);

с

Прохор !,митрович

ЗАЛЕРЕЙКО
Андрiй Iванович

мАЙзЕлъ
Сергiй Петрович

В. о. директора

депутат Киiвськоi MicbKoi ради (за зголою);

депутат Киiвськоi MicbKoi ради (за зголою),

ф
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