
 

 
ДЕПУТАТ 

 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 
                

  
″10″  липня    2020 р.                                                                       №   08/279/08/042/673___ 

 

Голові Київської міської державної адміністрації 

Кличку В.В. 

01044 м. Київ, вул. Хрещатик, 36 

 

 

Директор Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

Осипову В.О. 

01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6 

 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців 

свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної 

територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, 

виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати 

активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

Як депутат Київської міської ради, представник громади міста Києва я 

переймаюсь питанням створення комфортних умов для проживання мешканців 

та гостей столиці. 

До мене, як до депутата. звернулися кияни з проханням перевірити 

законність діяльності з перевезень пасажирів у м. Києві перевізником «Uber 

Shuttle». 

За наявною інформацією, «Uber Shuttle» - це сервіс компанії Uber, який 

дозволяє пасажирам замовляти не окреме таксі, а бронювати місце в 

мікроавтобусі, що слідуватиме за певним маршрутом. 

Однак, ці мікроавтобуси захаращують комунальні зупинки, посилюють 

трафік, роблять менш прибутковим комунальний транспорт, але при цьому не 

забезпечують регулярного руху на маршрутах.  

Враховуючи вищевикладене, з метою захисту прав та законних інтересів 

громадян, керуючись статтями 11, 13-15 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», - 



ПРОШУ: 

1. Надати інформацію, чи має сервіс «Uber Shuttle» законні 

дозволи/ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення 

пасажирів у м. Києві та чи сплачує податки та обов’язкові платежі до бюджету. 

2. Вжити заходів щодо перевірки законності господарської діяльності з 

перевезення пасажирів у м. Києві перевізником  «Uber Shuttle» 

3. У разі виявлення порушень – забезпечити припинення незаконної 

господарської діяльності та притягнення винних осіб до юридичної 

відповідальності. 

4. Забезпечити облаштування в місті Києві стоянок для транспортних 

засобів служб таксі, щоб вони не стояли по всьому місту в заборонених місцях. 

5. Про результати розгляду депутатського звернення повідомити мене у 

встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com 

та за адресою: 02140, м. Київ, пр. П. Григоренка, 39-Б, офіс 88.  

 

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                            Ігор Мірошниченко  
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