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ШПИЛЬОВОМУ 
Івану Федоровичу 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо належного температурного 
режиму у громадському транспорті 
 

Останнім часом в Україні, і в Києві зокрема, спостерігається підвищення показників 
температури повітря, внаслідок чого погіршуються температурні умови перевезення у 
міському наземному пасажирському транспорті та метрополітені, що створює не лише 
незручності для пасажирів та працівників транспортної інфраструктури, а й загрозу для 
життя та здоров’я вразливих категорій громадян.  

 
Згідно наказу "Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному 

транспорті", який регламентує вимоги до роботи водіїв, підвищення температури в салоні 
відносять до небезпечних виробничих факторів на рівні із наявністю шкідливих речовин у 
робочій зоні. За відсутності належного правового регулювання та/або інформування про 
граничні показники температурного режиму у салоні пасажирського автомобільного чи 
електричного міського транспорту створюються ризики як для працездатності водіїв, що 
може призвести до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод у зв’язку із 
зниженням концентрації уваги внаслідок дії високих температур, так і для громадського 
здоров’я, зокрема літніх людей, вагітних жінок, осіб з інвалідністю, інших вразливих 
категорій громадян тощо.  
 

Водночас, у відкритому доступі відсутня інформація щодо затверджених гранично 
допустимих температур у салоні транспорту міста, а також щодо кількості одиниць 
транспортних засобів, що обладнані належним чином для регулювання показниців 
температури (кондиціонери, вентиляційне обладнання, тощо). 

 
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 13 Закону України “Про статус депутатів 

місцевих рад”,  
 



прошу: 
1. Надати повну та вичерпну інформацію щодо кількості одиниць міського 

наземного пасажирського транспорту у м. Києві (міський автомобільний транспорт 
загального користування, трамваї, тролейсуси, фунікулери, міська електричка), а також 
вагонів метро Київського метрополітену, які обладнані приладами для регулювання 
температурних умов перевезення (наприклад, кондиціонери, вентиляційне обладнання 
у салонах, тощо) із зазначенням щодо справності та регулярності використання 
відповідного обладнання. 

 
2. Надати інформацію з посиланням на конкретні норми законодавства щодо 

граничних показників температури повітря в салоні громадського міського 
електричного та автомобільного пасажирського транспорту та метрополітені. За 
відсутності встановлених нормативів температури повітря - надати рекомендації 
власникам відповідного транспорту щодо належних граничних показників температури 
повітря в салоні транспорту у літній період. 

 
3. Надати інформацію щодо заходів, які вживаються Департаментом 

транспортної інфраструктури з метою забезпечення належних умов перевезення 
пасажирів, зокрема в частині дотримання належних граничних показників температури 
повітря в салоні транспорту у літній період. 

 
4. Надати роз'яснення та алгоритм дій громадянам, які стали пасажирами 

вищеперерахованих видів громадського транспорту, що не оснащені приладами для 
регулювання температурних умов перевезення, та постраждали внаслідок цього. 

 
 

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений законом 
термін шляхом надсилання листа на електронну пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
 
З повагою,  
депутат Київської міської ради                                                                Ксенія СЕМЕНОВА 
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