
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Валентин ОСИПОВ

ПРОТОКОЛ №

щодо вирішення питання влаштування гідроізоляції мостової споруди в межах 
трамвайного полотна та посадкової платформи на шляхопроводі на перетині 

вул. Борщагівської з вул. Вадима Гетьмана під час виконання робіт по об’єкту 
«Капітальний ремонт вул. Борщагівської у Солом’янському районі»

Присутні: Осипов В.О., Шпильовий І.Ф., Романенко А.С., Федоренко О.В., 
Монастирний П.О., Литвинов С.Д., Щербань Т.Д., Баришполь Ю.В., 
Кравчук Ю.В., Кульбако В.П., Шевчук А.В.

Обговорили:
Питання влаштування гідроізоляції мостової споруди в межах трамвайного 

полотна та посадкової платформи станції «Індустріальна» під час виконання 
робіт по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Борщагівської у Солом’янському 
районі»:

тимчасового обмеження руху на Борщагівській лінії швидкісного трамваю; 
демонтаж посадкової платформи на шляхопроводі та конструкцій 

вестибюля станції швидкісного трамваю «Індустріальна».

Вирішили:
1. КП «Київпастранс» розробити та надати пропозиції до Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) щодо альтернативних маршрутів 
руху громадського транспорту у зв’язку з тимчасовим закриттям трамвайного 
руху з 01.06.2021 до 15.08.2021 на лінії швидкісного трамваю від 
вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги у зв’язку з виконанням 
ремонтних робіт на Індустріальному шляхопроводі.
Виконавці: Левченко Д.В.
Термін: 09.04.2021

2. КП «Київпастранс» та КК «Київавтодор» забезпечити впродовж 01.05.2021- 
31.05.2021 інформування мешканців та гостей міста Києва через комунальні та

м. Київ 26.03.2021

інші засоби масової інформації про зміни



пасажирського транспорту загального користування у зв’язку з виконанням 
ремонтних робіт на Індустріальному шляхопроводі.
Виконавці: Левченко Д.В.
Термін: 01.05.2021 -  31.05.2021

3. КК «Київавтодор» вжити заходи спрямовані на завершення до 01.06.2021 
виконання ремонтних робіт автомобільної складової шляхопроводу на перетині 
вул. Борщагівської з вул. Вадима Гетьмана.
Виконавці: Федоренко О.В.
Термін: 31.05.2021

4. КК «Київавтодор» у разі необхідності підготувати та направити бюджетний 
запит до Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно 
передбачення додаткового фінансування по об’єкту «Капітальний ремонт 
вул. Борщагівської у Солом’янському районі».
Виконавці: Федоренко О.В.
Термін: 09.04.2021

5. КП «Київпастранс» з 01.06.2021 до 15.08.2021 закрити рух на лінії 
швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги та 
забезпечити перевезення пасажирів міським наземним транспортом загального 
користування на період виконання ремонтних робіт на Індустріальному 
шляхопроводі.
Виконавці: Левченко Д.В.
Термін: 01.06.2021

6. КП «Київпастранс» вжити заходи щодо демонтажу посадкової платформи на 
шляхопроводі, колії, конструкцій вестибюля та господарські приміщення станції 
швидкісного трамваю «Індустріальна».
Виконавці: Левченко Д.В.
Термін: 10.06.2021

7. КК «Київавтодор» здійснити виконання ремонтних робіт трамвайної складової 
(у тому числі посадкові платформи та колії) шляхопроводу на перетині 
вул. Борщагівської з вул. Вадима Гетьмана.
Виконавці: Федоренко О.В.
Термін: 15.08.2021

8. КП «Київпастранс» за результатами проведення ремонтних робіт трамвайної 
складової шляхопроводу на перетині вул. Борщагівської з вул. Вадима Гетьмана 
відновити конструкцій вестибюля станції швидкісного трамваю «Індустріальна». 
Виконавці: Левченко Д.В.
Термін; 20.08.2021


