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від

Вишнева міська рада
вул. Святошинська, 29, 
м. Вишневе, 08132

Копія: Київська обласна державна
адміністрація

Про розгляд звернення

-

Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації 
(далі -  управління інфраструктури) розглянуло Ваш лист від 23.01.2017 
№1/08-18 щодо необгрунтованого підвищення тарифів на приміських 
автобусних маршрутах загального користування на території м. Вишневого.

Повідомляємо, що Кабінет Міністрів України постановою від 25 березня 
2015 року № 240 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 1996р. № 1548» скасував державне 
регулювання тарифів на пасажирські автобусні перевезення. Вищезазначеною 
постановою виключено абзац 34 пункту 12 додатку до постанови Кабміну від 
26 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів 
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 
(тарифів)». Тим самим вилучена норма про те, що обласні державні 
адміністрації встановлюють тарифи на перевезення пасажирів і багажу 
автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та 
міжміському, внутрішньообласному сполученні.

Таким чином, вартість проїзду пасажирів на приміських та міжміських 
автобусних маршрутах загального користування встановлюється перевізниками 
самостійно на підставі економічно обґрунтованих витрат за тарифними зонами, 
відповідно до пункту 2 Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 
25.05.2006 № 503 «Про затвердження Типових форм квитків на проїзд 
пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального користування» та 
Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 
транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 
від 17.11.2009 № 1175.

Водночас, управління інфраструктури не стоїть осторонь проблеми 
суттєвого підвищення перевізниками тарифів на автобусні перевезення 
пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах Київської 
області, що спричинило різке зростання соціальної напруги і суттєво вплинуло 
на матеріальне становище працюючих громадян, які вимушені щоденно
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>ристуватися приміським та міжміським пасажирським транспортом в 
> ласті.

Також, з метою вирішення питання щодо підвищення перевізниками 
іртості проїзду на автобусних маршрутах загального користування, Київською 
шасною державною адміністрацією створено робочу групу з вивчення 
ітання обґрунтованості збільшення тарифів на перевезення пасажирів 
поперевізниками Київської області, згідно розпорядження голови Київської 
Злдержадміністрації від 25 січня 2017 року № 15.

Крім того повідомляємо, що управлінням інфраструктури проводиться 
збота щодо забезпечення якісних та безпечних перевезень пасажирів на 
риміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування 
иївської області, шляхом перевірок дотримання та виконання умов договорів 
Про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального 
зристування», укладених між Київською облдержадміністрацією та 
ідприємствами -  перевізниками.
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