
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 

″ 26 ″  березня 2020 р.                                                                      № 08/279/08/515-5909 

 

Генеральному директору комунального 

підприємства «Київпастранс» 

Левченку Д. В.   

 

Шановний Дмитре Валентиновичу!  

 

Комунальне підприємство «Київпастранс» у відповіді на моє звернення за 

номером 08/279/08/515-5533 повідомило, що в рамках виконання Міської цільової 

програми розвитку транспортної інфраструктури на 2019 – 2023 роки в 2019 році 

було придбано один трамвай, 13 тролейбусів «Богдан», 7 автобусів.  

У звіті Київської міської державної адміністрації за 2019 рік зазначено, що у 

вказаному році було придбано 121 тролейбус, 63 трамваї, 100 автобусів.  

У Міській цільовій програмі розвитку транспортної інфраструктури на 2019 

– 2023 роки передбачено виділення у 2019 році 160 млн грн на придбання 

трамвайних вагонів та 148 млн грн на придбання тролейбусів.  

Згідно вище зазначеному, «Київпастранс» не виконує Міську цільову 

програму розвитку транспортної інфраструктури на 2019 – 2023 роки.  

Крім того, «Київпастранс», згідно з відповіддю на моє звернення, планує 

придбати у 2020 році 2 трамвайні вагони та 24 тролейбуси. Закупівля електробусів 

не передбачена. Зазначена ж вище програма передбачає придбання у 2020 році 

трамвайних вагонів на 680 млн грн, тролейбусів – на 1 млрд 233 млн грн, 

електробусів – на 50 млн грн.  

У зв’язку з вище зазначеним прошу надати таку інформацію:  

1) чому дані «Київпастрансу» та дані зі звіту Київської міської державної 

адміністрації щодо закупівлі громадського електротранспорту у 2019 році 

відрізняються; 

2) чому «Київпастранс» не виконує Міську цільову програму розвитку 

транспортної інфраструктури на 2019 – 2023 роки в питанні оновлення рухомого 

складу електротранспорту; 



3) скільки з міського бюджету Києва було передбачено коштів для 

«Київпастрансу» на оновлення рухомого складу електротранспорту у 2019 – 2020 

роках; 

4) чи передбачене придбання «Київпастрансом» у 2020 році електробусів і на 

яку суму коштів. 

Відповідно до ч. 2, 3  ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» про результати розгляду звернення прошу Вас повідомити мене листом в 

установлений Законом термін. 

 

З повагою 

депутат Київської міської ради                                                 О.В. Пабат 


