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Шановний пане Ігоре!

На Ваше звернення від 28.04.2022 року виконавчий комітет Фастівської 
міської ради повідомляє наступне.

За результатами розгляду порушеного Вами питання щодо неякісного 

надання послуг з перевезення пасажирів, невідповідного обслуговування 

пасажирів та безпідставної відмови у безкоштовному перевезенні громадянина, 
який є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 на 

міських маршрутах загального користування Фастівської міської 
територіальної громади виконавчим комітетом проведено роз’яснювальну 

роботу з перевізником, який здійснює свою діяльність на міських маршрутах 

загального користування.
Перевізнику наголошено на тому, що відповідно до:
- Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
п.15 ч. І ст. 20 Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються 

такі гарантовані державою компенсації та пільги: безплатне користування всіма 

видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число 

посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України за наявності 
посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на 

безоплатній основі.
- Закону України «Про автомобільний транспорт»:   

п.1 ст.17 Вимоги до персоналу автомобільного транспорту: персонал 

автомобільного транспорту повинен відповідати визначеним законодавством 
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вимогам, зокрема: мати необхідний рівень професійної кваліфікації; 
забезпечувати якісне та безпечне надання послуг автомобільного транспорту з 
перевезення пасажирів чи вантажів; ввічливо та уважно реагувати на звернення 

і скарги споживачів послуг автомобільного транспорту. 
п.1-3 ст.37 пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства 

користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які 
здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування. 
Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися 

від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. 
Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою 

відповідальність згідно із законом. 
Перевізника попереджено про те, що у разі невиконання вимог чинного 

законодавства та умов договору, буде порушене питання про його розірвання.
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