
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 24.11.2008 р. N 1616

Київ

Про реконструкцію та будівництво трамвайної лінії від вулиці
Гната Юри до ЗАТ "Кисневий завод"

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Київської міської державної адміністрації

 від 25 січня 2014 року N 99,
від 5 вересня 2014 року N 988

(У тексті розпорядження слова "комунальне підприємство "Київпастранс" замінено словами "комунальне підприємство "Дирекція 
будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" в усіх відповідних відмінках згідно з розпорядженням Київської міської державної 
адміністрації від 25 січня 2014 року N 99)
(У тексті розпорядження слова "комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" у всіх 
відмінках замінено словами "комунальне підприємство "Київпастранс" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Київської 
міської державної адміністрації від 5 вересня 2014 року N 988)

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про транспорт", 
Закону України "Про дорожній рух", враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2007 N 1760 "Про реконструкцію ділянки трамвайної 
лінії від станції "Гната Юри" до вулиці Симиренка", від 14.08.2005 N 1451 "Про будівництво трамвайної лінії
по Відрадному проспекту до вулиці Симиренка", з метою покращення транспортного обслуговування 
жителів міста, враховуючи необхідність удосконалення транспортного сполучення у місті Києві:

1. З метою удосконалення та розвитку швидкісного рейкового сполучення здійснити проектування, 
реконструкцію та будівництво трамвайної лінії на відрізку шляху: вулиця Гната Юри - вулиця Симиренка - 
ЗАТ "Кисневий завод".

2. Визначити замовником розробки проектно-кошторисної документації, реконструкції та будівництва 
трамвайної лінії від вулиці Гната Юри до ЗАТ "Кисневий завод" та будівництвом зупинкових станцій з 
об'єктами громадського призначення комунальне підприємство "Київпастранс" (далі - КП "Київпастранс").

3. КП "Київпастранс":
3.1. Замовити проектно-кошторисну документацію на будівництво та реконструкцію ділянки трамвайної 

лінії від вулиці Гната Юри до ЗАТ "Кисневий завод" із будівництвом зупинкових станцій з об'єктами 
громадського призначення та затвердити її в установленому порядку, враховуючи попередні стадії 
проектування об'єктів будівництва та реконструкції трамвайних ліній, розроблених на виконання 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
27.12.2007 N 1760 "Про реконструкцію ділянки трамвайної лінії від станції "Гната Юри" до вулиці 
Симиренка", від 14.08.2005 N 1451 "Про будівництво трамвайної лінії по Відрадному проспекту до вулиці 
Симиренка".

3.2. В завданні на проектування передбачити реконструкцію залізничних шляхопроводів з розширенням
автомобільної дороги, будівництво пересадочного вузла з одного виду наземного пасажирського 
транспорту на інший, комунікаційного переходу до залізничної платформи та уточнити перелік зупинкових 
станцій з об'єктами громадського призначення.

3.3. Визначити генеральну проектну та підрядну будівельну організації з розробки проектно-кошторисної
документації та реконструкції і будівництва трамвайної лінії в установленому порядку на тендерній основі.

3.4. Отримати у Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) архітектурно-
планувальне завдання та виконати його умови.



3.5. Одержати в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та Головному управлінні 
контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) відповідно дозвіл та ордер на виконання будівельних робіт.

3.6. Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.07.2003 N 1374 (зі 
змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 
16.10.2006 N 1516) провести конкурс по залученню інвесторів для фінансування проектування та 
будівництва зупинкових станцій з об'єктами громадського призначення на ділянці трамвайної лінії від 
вулиці Симиренка до ЗАТ "Кисневий завод".

3.7. В умовах конкурсу передбачити, що після будівництва та введення в експлуатацію об'єктів, 
зазначених в підп. 3.6 цього розпорядження, зупинкові станції передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, а об'єкти громадського призначення - у власність інвестора.

3.8. Укласти інвестиційні угоди з інвесторами на фінансування проектування та будівництва, зазначених
у підп. 3.6 цього розпорядження об'єктів.

3.9. Після розробки та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво зупинкових 
станцій з об'єктами громадського призначення вирішити питання пайової участі відповідно до рішення 
Київради від 17.01.2008 N 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік" (із змінами та доповненнями).

3.10. Вирішити у встановленому порядку питання землекористування.
4. Головному управлінню комунальної власності міста Києва виконавчого органу (Київської міської 

державної адміністрації) спільно з Головним управлінням транспорту виконавчого органу (Київської міської
державної адміністрації) підготувати пропозиції Київській міській раді щодо прийняття побудованих та 
введених в експлуатацію у встановленому порядку зупинкових станцій до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

5. В зв'язку із реконструкцією та будівництвом трамвайної лінії від вулиці Гната Юри до ЗАТ "Кисневий 
завод" здійснити проектування, реконструкцію, будівництво та благоустрій автомобільних шляхів, 
прилеглих до трамвайної лінії.

6. Замовником проектування, реконструкції, будівництва та благоустрою зазначених в пункті 5 цього 
розпорядження автомобільних шляхів, визначити комунальну корпорацію "Київавтодор" (далі - КК 
"Київавтодор"),

6.1. КК "Київавтодор":
6.1.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно-кошторисної документації та підрядну 

організацію на виконання робіт, зазначених в пункті 5 цього розпорядження, відповідно до вимог чинного 
законодавства.

6.1.2. Розробити та затвердити у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію.
6.1.3. Проектно-кошторисну документацію на реконструкцію, будівництво та благоустрій автомобільних 

шляхів, визначених у пункті 5 цього розпорядження, узгодити з проектом реконструкції та будівництва 
ділянки трамвайної лінії від вулиці Гната Юри до ЗАТ "Кисневий завод".

6.1.4. Отримати в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю дозвіл на виконання 
будівельних робіт.

6.1.5. До початку робіт одержати в Головному управлінні контролю за благоустроєм міста Києва 
виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ордер на виконання 
робіт в установленому порядку.

6.1.6. Розробити та погодити в управлінні Державної автомобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві 
схему організації дорожнього руху на період виконання будівельних робіт.

7. Головному управлінню транспорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації):

7.1. У зв'язку з реконструкцією та будівництвом ділянки трамвайної лінії переглянути маршрути міського 
транспорту з метою оптимізації їх роботи для забезпечення перевезення пасажирів.

7.2. У встановленому порядку надати до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо 
включення робіт з розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію та будівництво 
трамвайної лінії від вулиці Гната Юри до ЗАТ "Кисневий завод", проектування реконструкції, будівництва та
благоустрою автомобільних шляхів при внесені змін до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку м. Києва на 2008 рік та будівельних робіт при формуванні програм соціально-економічного та 
культурного розвитку на подальші роки.

8. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення 
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської 
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.



Голова Л. Черновецький 
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