
ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА

ЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08132, м. Вишневе, вул. Святошинська,29, тел. (04598)  7-38-05 

Код ЄДРПОУ 04054628, E-mail: rada@vyshneve-rada.gov.ua

Прем'єр -  міністру України 

Гройсману В.Б.

Шановний пане Прем’єр-міністре!

Зншнева міська рада звертається до Вас щодо необгрунтованого підвищення 

::в  на приміських автобусних ^маршрутах загального користування, що 

нюють перевезення пасажирів на території міста Вишневе.

Як відомо, на сьогоднішній день, певні перевізники, а саме: ТОВ «Клайт» (№№ 

ЗО К 718), ППІ «Надія-2000» (№№ 820, 805), ТОВ «Кийтранс-2005» (№№732, 723, 

ПП «А.Т.Н.» (№№ 716, 820), ТОВ «ВГО» (№306), які здійснюють перевезення 

жирів в приміському внутрішньообласному сполученні, без обгрунтування, 

ереч законодавству України, зловживаючи своїм монопольним становищем, 

шпили свої тарифи на перевезення пасажирів майже на 50% відсотків.

Вважаємо, що причиною таких дій з боку перевізників є відсутність державного 

тювання граничних тарифів на перевезення пасажирів на приміських автобусних 

пругах загального користування.

В умовах економічної кризи, яка має місце на сьогоднішній день в нашій країні, 

: мірними тарифами на комунальні послуги, зростанням рівня інфляції, високими 

пш на продукти харчування, ліки, проїзд у транспорті, переважна більшість 

іл є н н я  міста опинилась в скрутному становищі, за межею бідності.

В зв'язку з цим, просимо скасувати Постанову Кабінету Міністрів України від 25 

езня 2015 року № 240 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 

■ стрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548» та відновити державний контроль та 

троль органів місцевого самоврядування за формуванням тарифів на пасажирські 

езезення на автобусних маршрутах загального користування, що призведе до 

.опущення необгрунтованого зростання вартості проїзду для пасажирів, забезпечить 

немічно обгрунтований рівень тарифу для автопідприємств шляхом приведення до 

езё економічно обґрунтованих витрат, створення рфнйх умов для всіх суб’єктів 

л л й є м н и ц ь к о ї діяльності та забезпечення якісного обслуговування населення у сфері 

^агироперевезень.
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