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Директору  

Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Симонову Сергію Анатолійовичу 

 

                               ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                            Шановний  Сергію Анатолійовичу! 

До мене, як до  депутата Київської міської ради, звернулися мешканці  

проживаючи по пров.Одоєвського, вул.Яблочкова, вул.Ладигіна з питання  

запровадження громадського транспорту у напрямку: метро Дорогожичі до 

вул.Кирилівської через вулицю Сирецьку.  

З питань зазначених у зверненні, а саме про надання пропозиції щодо 

запровадження громадського транспорту у напрямку метро Дорогожичі до 

вул.Кирилівській через вулицю Сирецьку та внесення змін у маршрут маршрутного 

таксі №464 було направлено депутатське звернення. 

У відповіді № 053-8120 від 21.09.2018р. вказано, що з метою транспортного 

забезпечення вул.Сирецької організатором  пасажирських перевезень в м.Києві – 

Департаментом транспортної інфраструктури – попередньо було організовано 

автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного такси №464 

«Залізничний вокзал «Південний» - ст.м. «Героїв Дніпра», право обслуговування якого 

було надано перевізнику ТОВ «А-400». Згідно з паспортом маршруту його шлях 

слідування проходить по всієї довжині вул.Сирецької. У грудні-січні 2017-2018р. 

Департаментом транспортної інфраструктури було здійснено перевірки роботи 

вищевказаного маршруту. За виявлені порушення до перевізника вжито необхідних 

заходів впливу, а саме  договір  про організацію перевезень на міському автобусному 

маршруті №464  розірвано в односторонньому порядку з 31.01.2018р. Не 

погоджуючись з рішенням Департаменту транспортної інфраструктури автомобільний 

перевізник ТОВ «А-400» звернулось до суду. Питання винесення зазначеного 

маршруту на конкурс буде розглянуто після ухвалення остаточного рішення. 

 



До мене, як до депутата Київської міської ради, знов звернулись мешканці 

проживаючи по пров.Одоєвського, вул.Яблочкова, вул.Ладигіна з питання  

запровадження громадського транспорту у напрямку: метро Дорогожичі до 

вул.Кирилівської через вулицю Сирецьку. У зверненні посилаються на те, що вже 

пройшло більше  8 місяців, як перестав їздити автобусний маршрут №464, а питання 

щодо запровадження транспорту у зазначеному напрямку до сьогоднішнього дня не 

вирішено.  

Також вказують, що чекати поки буде вирішена справа в суді можна ще декілька 

років, але вони є особами похилого віку, та йти до зупинки громадського транспорту 

більше 2 км, вони не можуть фізично, а викликати такси вони собі не можуть 

дозволити. 

Основними функціями Департаменту транспортної інфраструктури є 

впровадження заходів щодо сприяння розвитку, вдосконаленню та організації 

ефективного функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу 

міста, телекомунікаційних мереж та мереж зв'язку загального користування. 

Прошу надати пропозиції щодо запровадження на час поки не буде вирішена 

справа за позовом  ТОВ «А-400» про оскарження рішення Департаменту транспортної 

інфраструктури про розірвання договору про організацію перевезень на міському 

автобусному маршруті №464 та відповідно винесення зазначеного на конкурс 

маршруту - тимчасовий громадський транспорт у напрямку метро Дорогожичі до 

вул.Кирилівський через вулицю Сирецьку шляхом внесення змін в маршрут іншого 

транспорту. 

Відповідь на звернення прошу направити за адресою: м.Київ, пр.Г.Гонгадзе, 32Б 

та на електрону адресу Didovets.yuriy@kmr.gov.ua у десятиденний термін, що 

передбачено ч.2 ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

депутат Київської міської ради               Юрій  Дідовець 

  

 

 

 

Вик.Сафіна, тел:(044-361-50-30) 
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