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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Володимире Івановичу!
До мене, як депутата Київської міської ради, звернулися мешканці
Дарницького району з приводу випадку прояву неповаги та образливої поведінки
водія маршрутного таксі «Метро Харківська-Бортничі» №474, який знущався з
літньої пасажирки, зокрема, викинув посвідчення у вікно.
Так, за повідомленням громадян та згідно наявного відеоматеріалу,
«інцидент стався 19 листопада, близько 21:00, у маршрутному таксі «Метро
Харківська-Бортничі» №474. Про це повідомляє телеграм-канал «Киев Сейчас».
За словами очевидців, жінка попросила проїхати по пенсійному. Водій спочатку
нічого на це не відповів. Пенсіонерка зайшла у транспорт і показала посвідчення.
Тоді керманич різко вихопив його із рук пасажирки. Жінка попросила віддати їй
пенсійне посвідчення, сказала, що заплатить. Утім, водій відчинив вікно і викинув
звідти документ. Старенька змушена була вийти на вулицю і шукати документ у
темряві».
Публікація у соціальній мережі Facebook викликала велике обурення серед
киян поведінкою вищевказаного працівника маршрутного транспорту (див.
посилання та скриншоти до додатку до цього депутатського звернення https://www.facebook.com/DVisti/posts/4251167601678681).
Згідно наявної інформації вище зазначений маршрут обслуговує ТОВ
«Автосервіс»
(http://www.ksp.kiev.ua/novini/474-marshrut-planova-perevirkaobslugovuvannya-marshrutu.html).
Відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510
«Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на
2019 - 2021 роки" громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
перебувають на території України на законних підставах, місце проживання яких
зареєстроване у місті Києві, та особи, взяті у місті Києві на облік, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення

антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії
зіткнення, які не мають права на безоплатний проїзд у наземному пасажирському
транспорті загального користування, який працює у звичайному режимі руху,
згідно з законодавством України та належать до таких категорій: пенсіонери за
віком згідно з законодавством України.
У разі відсутності відповіді або не вжиття відповідних дій будемо вимушені
звернутись до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
З огляду на зазначене вище, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київради, прошу Вас:
1. Провести перевірку за вищевказаною скаргою та посприяти у проведенні
профілактичної бесіди і вжиття дисциплінарних заходів до працівника ТОВ
«Автосервіс», який 19.11.2021 р. працював на маршруті №474 та керував
маршрутним таксі біля 21:00.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати мене у
встановлений законодавством України строк за адресою: 02096, м. Київ,
вул. Ю. Пасхаліна, 12 (громадська приймальня депутата Київради Г. Маленка), а
також
відповідь
продублювати
на
наступну
електронну
адресу:
malenko@kmr.gov.ua
Додатки на 2 арк. у 2 прим.

З повагою,
депутат Київської міської ради,
голова депутатської фракції
«ГОЛОС»
у Київській міській раді

Черкашин Денис Євгенович
(044) 337-10-14

Григорій МАЛЕНКО

