
 

 

 

Київському міському голові  

Кличку В. В. 

 

Шановний Віталію Володимировичу! 

 

На виконання Вашого доручення від 11.07.2018 № 25619 стосовно реалізації 

електронних петицій інформую. 

Петиція № 1778 «Відмова від «маршруток», перехід на автобуси і 

електротранспорт. Введення «Єдиного квитка» в місті Києві»           

(відп. Давтян Д. О.). 

На сьогодні в місті Києві в складі наземного транспорту функціонують: 

76 автобусних маршрутів (25%) в звичайному режимі руху, на яких працює 320 

одиниць рухомого складу; 

156 автобусних маршрутів (52%) в режимі маршрутного таксі (з них 1 нічний), 

на яких працює  1700 одиниць рухомого складу (з них – 27 обслуговує           

КП «Київпастранс»); 

47 тролейбусних маршрутів (15%), в тому числі 3 нічні, на яких працює 390 

одиниць рухомого складу; 

23 трамвайних маршрути (8%), на яких працює 211 одиниць рухомого складу. 

У відповідності до критеріїв сьогодення необхідна реорганізація маршрутної 

мережі. 

Однак, беручи до уваги існуючий складний рельєф окремих районів           

м. Києва з приватною, переважно садибною/малоповерховою забудовою, вузькі 

проїзні частини вулиць та доріг, а також напрямки пересувань пасажирів з малим 

пасажиропотоком (збиткові) – реалізація електронної петиції № 1778 «Відмова від 

маршруток, перехід на автобуси і електротранспорт. Введення «Єдиного квитка» у           

м. Києві» в частині повної відмови від автобусів малої місткості неможлива. 

Тому, з метою забезпечення реорганізації спільно зі Світовим банком було 

розроблено комплекс заходів, яким передбачається: 

1. Закрити 118 маршрутів громадського транспорту (89 автобусних в режимі 

маршрутного таксі та 13 автобусних звичайного режиму руху, 11 тролейбусних та 5 

трамвайних). 

2. Відкрити 19 нових маршрутів громадського транспорту (автобусні та 

тролейбусні) по наступним напрямкам «ст. м. «Харківська» – ж/м Троєщина»,           

«ст. м. «Оболонь» – ст. м. «Лісова», «ст. м. «Оболонь» – Аеропорт «Київ» (Жуляни)», 

«вул. Симиренка – площа Либідська» тощо. 

3. Організувати роботу 46 маршрутів громадського транспорту за оновленою 

схемою (35 звичайний режим та 11 в режимі маршрутного таксі). 

Очікуваний результат: 

77 автобусних маршрутів (38%) у звичайному режимі руху; 

67 автобусних маршрутів (33%) в режимі маршрутного таксі; 

42 тролейбусних маршрутів (21%); 

19 трамвайних маршрути (8%). 



Для реалізації запропонованих рекомендацій (за підрахунками експертів 

Сценарій «А» етап 1) місту необхідно додатково: 

231 автобус великої та надвеликої місткості; 

172 тролейбуси; 

62 трамваї. 

Станом на кінець січня 2018 року КП «Київпастранс» отримало: 

автобусів –  49 од.; 

тролейбусів – 17 од.; 

трамваїв – 27 од. (2 од «Електротранс» Львів, 25 од. Pesa, Польша). 

Вказаний рухомий склад було використано для підсилення існуючих маршрутів 

та заміни рухомого складу, який вичерпав свій експлуатаційний строк. 

З початку реалізації запропонованих Світовим банком рекомендацій було 

закрито 49 автобусних маршрутів в режимі маршрутного таксі, які повністю або 

частково дублювали маршрути пасажирського транспорту загального користування 

у звичайному режимі руху. 

Одночасно було відкрито (в тому числі і згідно з рекомендаціями експертів 

Світового банку): 

11 нових тролейбусних маршрутів: №№ 6, 9, 15, 28, 33, 46, 47, 91Н (нічний), 92Н 

(нічний), 93Н (нічний); 

4 нових автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі: №№ 137, 500, 501, 

502; 

4 автобусні маршрути в звичайному режимі руху: №№ 114, 115, 118, 119; 

1 трамвайний маршрут № 17. 

Крім того, було внесено зміни у шляхи слідування: 

11 автобусних маршрутів в звичайному режимі руху: №№ 12, 24, 35, 42, 55, 62, 

73, 97, 104, 115, 119; 

23 автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі: №№ 150, 201, 231, 242, 

407, 408, 427, 429, 432, 433, 444, 450, 464, 500, 502, 509, 518, 535, 539, 565, 569, 580, 

581; 

7 тролейбусних маршрутів: №№ 1, 11, 12, 29, 30, 50, 50К. 

Такі зміни дали змогу зменшити кількість маршрутів, що дублюють звичайний 

режим руху на 15%, оптимізувати мережу громадського транспорту на 18%. 

 

Введення «Єдиного квитка» в місті Києві» 

19.03.2018 року відбулося перше засідання робочої групи з питань впровадження 

АСОП. На порядку денному було розглянуто наступні питання: 

-  створення та впровадження АСОП; 

-  затверджено план впровадження АСОП; 

- визначено особу, що буде здійснювати справляння плати за транспортні 

послуги, оплата за які здійснюється з використанням засобів АСОП; 

- відкриті питання впровадження та подальшої роботи АСОП, підготовки та 

прийняття необхідних нормативно-правових актів Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

Наразі відбуваються щотижневі наради за участю Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 



адміністрації), КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен», КП «ГІОЦ» з метою 

обговорення питань впровадження АСОП, розробки варіантів тарифних моделей та 

засобів оплати проїзду, інтеграції АСОП цих підприємств, роботи з єдиною міською 

транспортною карткою, каналів емісії транспортних карток та їх поповнення, переходу 

в подальшому на єдину міську транспортну картку. 

27.04.2018 Виконавчим органом Київської міської ради (КМДА) було 

затверджено розпорядження № 706 «Про створення автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм 

власності» 

КП «Київпастранс» здійснюються заходи з впровадження АСОП на наземному 

громадському транспорті. А також здійснює заходи з модернізації існуючих на 

підприємстві елементів АСОП на швидкісному трамваї, міській електричці та 

фунікулері та встановленню нових технічних засобів АСОП на рухомому складі 

наземного громадського транспорту. 

Поставка та монтаж технічних засобів АСОП у відповідності з договором, 

підписаним між КП «Київпастранс» та ТОВ «АМРІТА КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»  

відбуваються в два етапи. Технічні засоби АСОП за першим та другим етапами в 

кількості 1500 комплектів для рухомого складу та 300 комплектів приладів інспекції 

вже прибули на склад підприємства.  

Проводяться роботи по монтажу отриманих комплектів технічних засобів 

АСОП на рухомий склад підприємства. Станом на 29.05.2018 у відповідності з 

графіком здійснено монтаж 820 комплектів технічних засобів на транспортних 

одиницях підприємства.  

Триває процесс модернізації існуючої системи оплати КП «Київський 

метрополітен» з метою інтеграції з новою системою автоматизованої оплати проїзду 

та інтеграції програмної оболонки АСОП з існуючими системами          КП «ГІОЦ», 

для подальшого справляння та розподілення коштів, що будуть надходити за проїзд. 

Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено проекти Правил 

користування міським наземним пасажирським транспортом  міста Києва та Правил 

користування Київським метрополітеном з урахуванням впровадження нової системи 

розрахунку за проїзд, які погоджується у встановленому порядку. 

Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій спільно з 

Департаментом транспортної інфраструктури було підготовлено проект 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 25.05.2018 № 910-ПР «Про затвердження порядку 

функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності». 

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та 

пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, Департаментом 

інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) оприлюднено проект  зазначеного 

розпорядження 25.05.2018 в мережі Інтернет за адресою:www.kyivcity.gov.ua для 

отримання зауважень та пропозицій. 



На цей час проект розпорядження знаходиться на погодженні у встановленому 

порядку в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

Тестовий запуск на вибіркових маршрутах планується до кінця 2018 року. 

 

Петиція № 6240 «Обрати проект трирівневої розв’язки реконструкції 

Шулявського шляхопроводу» (відп. Спасибко О. В., Поворозник М. Ю., 

доручення від 16.08.2017 № 08/КО-7882 (п)). 
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 14.11.2007 № 1456 «Про 

реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. 

Гетьмана у Солом’янському районі м. Києва» замовником реконструкції 

транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана»  (варіант 

№ I) визначено комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-

транспортних споруд м. Києва» (далі – Дирекція) . 

19.09.2017 на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 

транспорту, зв'язку та реклами розглядалось питання про розгляд електронної петиції 

№ 6240 «Обрати проект трирівневої розв’язки реконструкції Шулявського 

шляхопроводу (варіант № IV)», вирішено підтримати петицію в частині розробки 

ТЕО проекту розв’язки та направлення на розгляд секції архітектурно-містобудівної 

ради при Департаменті містобудування та архітектури.  

24.11.2017 на нараді під головуванням першого заступника голови Київської 

міської державної адміністрації Пліса Г.В. за участю уповноважених представників 

балансоутримувачів інженерних мереж, які розташовані в районі Шулявського 

шляхопроводу, вирішено (протокол доручень  від 24.11.2017 № 64) розглянути на 

засіданні секції містобудування та архітектури архітектурно-містобудівної ради 

08.12.2017 три варіанти реконструкції транспортної розв’язки.  

На виконання вказаного протоколу доручень Дирекцією направлено до 

Департаменту містобудування та архітектури матеріали розробленого ТЕО (варіанти 

№ І та № ІІІ), а також 29.11.2017 Дирекцією надано проектні рішення варіанту 

трирівневої розв’язки (варіант № IV).  

Відповідно до листа Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)           

від 09.02.2018 № 055-1809 варіант трирівневої розв’язки (варіант IV) знято з 

розгляду архітектурно-містобудівної ради через невиконання п. 1 протоколу 

доручень від 24.11.2017 № 64, напрацьованих під час наради під головуванням 

першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Пліса Г. В., у 

зв’язку з не відповідністю матеріалів  варіанту IV чинним державним будівельним 

нормам (ДБН) та наявності великої кількості суттєвих технічних недоліків. 

Як результат, Департамент містобудування та архітектури повернув матеріали І 

та ІІІ варіантів для подальшого доопрацювання відповідно до наданих зауважень. 

Після отримання від Дирекції матеріалів, що враховують надані зауваження та 

відповідають вимогам чинного законодавства, прийнято рішення проводити 

реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. 

Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва відповідно до           

варіанту № І. 



На сьогодні, враховуючи рішення Департаменту містобудування та 

архітектури, замовником реконструкції виконано наступні роботи: 

• 02.02.2018 Дирекцією розроблений проект (стадія - П) передано до           

ДП «Укрдержбудекспертиза» для проведення експертизи. Після отримання 

експертного звіту проект буде затверджено в установленому порядку 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

• 26.03.2018 видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26.03.2018 № 489 «Про 

схвалення техніко-економічного обґрунтування «Реконструкція транспортної 

розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському 

та Шевченківському районах м. Києва». 

• 27.04.2018 видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 704 «Про 

тимчасове обмеження руху транспортних засобів на перетині проспекту 

Перемоги з вул. Вадима Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському 

районах». 

• 05.07.2018 видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.07.2018 № 1148 «Про 

затвердження проекту «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині 

проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському 

районах м. Києва» (варіант № I). 

Враховуючи викладене, пропоную зняти вказану петицію з контролю. 

 

Петиція № 7202 «Дозволити рух основними магістралями столиці зі 

швидкістю, вищою 50 км/год» (відп. Давтян Д. О.). 

Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено, погоджено у 

встановленому порядку та передано для включення до порядку денного засідання 

сесії Київської міської ради проект рішення Київської міської ради «Про перелік 

ділянок, на яких дозволено швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в 

період з 01 квітня до листопада щорічно». На сьогодні зазначений проект рішення до 

порядку денного не включено. 

Крім того, листом Департаменту транспортної інфраструктури                          від 

21.05.2018 № 053-4116 Вам було надіслано план заходів з реалізації петиції            № 

7202.  

Петиція № 5280 «Про винесення заводу «Фанплит» за межі м. Києва» 

Відповідно до доручення Київського міського голови Кличка В.В.           

від 26.04.2018 № 15491 відповідальним за розгляд та реалізацію електронної петиції 

№ 5280 “Про винесення заводу “Фанплит” за межі м. Києва”,  в тому числі розробку 

та затвердження проекту плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених в 

електронних петиціях питань, розгляд листів та звернень щодо вирішення 

проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням заводу ПАТ “Фанплит”, 

визначено заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва 

П.О. та виконуючого обов’язки начальника Управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  Мальованого А.М. 



Петиція № 1989 від 18.01.2016 стосовно закриття «Куренівського ринку» 

(площа Петропавлівська, 1) в Оболонському районі. 

Зазначена петиція опрацьована, з виїздом на місце, робочою групою, яку було 

створено постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної політики, а також неодноразово розглядалася на 

засіданнях цієї постійної комісії із залученням до розгляду відповідних структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), міських і районних служб, представників  громадських організацій 

(зоозахисників), ініціаторів петиції, адміністрації         ТОВ «Куренівський ринок». 

Як повідомили представники зазначеної вище робочої групи, автор петиції – 

Костецька Світлана Василівна жодного разу не взяла участі у розгляді цієї петиції. 

З метою організації зустрічі представники Департаменту намагалися запросити 

автора петиції – Костецьку С. В. за номером її домашнього телефону, направляли 

запрошення на електронну адресу, а також лист за поштовою адресою (за місцем 

проживання) з пропозицією визначити зручний для неї час, але зворотний зв’язок 

відсутній. 

Водночас, після отримання доручення від постійної комісії Київської міської 

ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики працівниками 

Департаменту у лютому поточного року здійснено обстеження              ТОВ 

«Куренівський ринок» з виїздом на місце, за результатами якого встановлено 

наступне. 

ТОВ «Куренівський ринок» розміщено на площі Петропавлівській, 1 (колишня 

– площа Фрунзе, 1) в Оболонському районі відповідно до рішення Київської міської 

ради від 26.06.2003 № 549/709 «Про надання і вилучення земельних ділянок та 

припинення права користування землею» з цільовим призначенням: для 

обслуговування та експлуатації ринку. 

Між Київською міською радою та ТОВ «Куренівський ринок» (правонаступник 

ЗАТ «Куренівський ринок») укладено договір оренди земельної ділянки терміном на 

25 років.  

ТОВ «Куренівський ринок» (далі - Товариство) належить до приватної форми 

власності, керується у своїй діяльності законодавством України та надає послуги з 

організації торгівлі на території ринку. 

Відповідно до статті 6 Господарського кодексу України органам державної 

влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено втручатися у 

господарську діяльність суб’єктів господарювання. 

Ринок за своєю спеціалізацією – змішаний, його територію поділено           

на спеціалізовані зони, в тому числі з продажу зоотоварів, домашніх тварин           

і птахів їх власниками (торговельний майданчик «Світ тварин»). 

Безпосередньо Товариство не здійснює продаж, розведення та зберігання 

(утримання) тварин. 

Торговельний майданчик по продажу домашніх тварин і птахів та супутніх 

товарів (акваріумів, кліток, пасків, мисок тощо) відокремлено від території, де 

провадиться торгівля непродовольчими товарами. Торговельні місця влаштовано у 

вигляді критих прилавків, павільйонів, магазинів. 

Контроль за здоров’ям домашніх тварин та птахів, що надходять           

на торговельний майданчик «Світ тварин» для реалізації, здійснює офіційний лікар 

державної ветеринарно-санітарної служби, який постійно знаходиться                      на 



території цього майданчика та проводить клінічний огляд тварин і птахів, перевіряє 

наявність відповідних ветеринарних документів, щеплень,                                     чи не 

суперечить їхній продаж законодавству України. 

Місця для торгівлі надаються суб’єктам господарювання та фізичним особам 

тільки за наявності відповідних якісних посвідчень (ветеринарних документів про 

стан здоров’я тварин) та дозволу на продаж тварин на території ринку. 

Тварини, у разі відсутності відповідних документів, до продажу на ринку           

не допускаються. 

Проте, мають місце випадки, коли окремі власники тварин, яких           

не допущено до торгівлі після клінічного огляду тварин, здійснюють їх 

несанкціонований продаж за межами ринку (у невстановлених для цього місцях), що 

відповідно до статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення є 

правопорушенням та тягне за собою накладення відповідного штрафу. 

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» повноваження щодо 

вжиття заходів реагування на правопорушення покладено на поліцію на підставі та в 

порядку, визначених законом. 

З метою запобігання фактам несанкціонованої торгівлі тваринами біля           

ТОВ «Куренівський ринок» на адресу правоохоронних органів Департаментом 

направлялися листи з проханням не допускати виникнення осередків 

несанкціонованої торгівлі у м. Києві, в тому числі поряд ТОВ «Куренівський ринок», 

та на адресу Оболонської районної в. м. Києві державної     адміністрації – з проханням 

вжити дієвих заходів щодо приведення територій    у мікрорайоні розташування ринку 

«Куренівський» до належного санітарного стану. 

Слід зазначити, що територію зазначеного підприємства огороджено, 

заасфальтовано. Вивезення твердих побутових відходів здійснюється щоденно, 

відповідно до договору, укладеного між ТОВ «Куренівський ринок»           

та ТОВ «Фірма «Володар-РОЗ» від 01.04.2013 № 2/1506-К-13. 

Громадська вбиральня, торговельна та господарська зони, торговельні ряди, 

приміщення знаходяться у задовільному санітарному стані. 

Всі ринкові споруди підключено до міських мереж водопостачання, каналізації, 

електрозабезпечення. 

З метою підтримання території у належному санітарному стані  щопонеділка на 

ринку проводиться санітарний день з повним закриттям підприємства, під час якого 

здійснюється дезінфекція торговельних місць та твердого покриття. 

Товариство здійснює облаштування, модернізацію торговельних місць, 

виходячи зі своїх економічних можливостей. 

За останні роки побудовано та введено в експлуатацію сучасні торговельні 

павільйони загальною площею близько 2000 кв. м. 

Протягом 2017 року та І півріччя 2018 року скарг від громадян на роботу ТОВ 

«Куренівський ринок» не надходило. 

На сьогодні ринок працює за звичайним розпорядком. 

Слід зазначити, що петицію від 18.01.2016 № 1989 неодноразово і всебічно 

розглянуто на засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної політики. 

Беручи до уваги викладене, враховуючи те, що ТОВ «Куренівський ринок» 

безпосередньо не здійснює продаж, розведення та зберігання (утримання) тварин, а 

також у зв’язку з виконанням порушених у петиції питань, на засіданні постійної 



комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 

політики прийнято рішення (протокол № 6/65 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від 

25.04.2018) щодо направлення Київському міському голові звернення про зняття з 

контролю цієї петиції. 

 

 

З повагою 

 

Заступник голови                                                                                                Д. Давтян 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Лиштва           202 63 48 

Якубовський  202 63 27 
Єрофєєнков    202 63 27 

Коханевич     202 63 09 


