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ЗАЯВА 

(в порядку ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування України») 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автотранссервіс», яке зареєстровано за 

адресою: Лоцманський узвіз, буд. 8, м. Дніпропетровськ, (далі – «ТОВ 

«Автотранссервіс») здійснює перевезення пасажирів автобусними маршрутами 

загального користування № 87Б, 119, 120, 121 в м. Дніпропетровську. 

На автобусах цих маршрутів, перевізником (ТОВ «Автотранссервис») встановлено 

аудіо-відео трансляційні пристрої. Результатом їх встановлення є безперервне, протягом 

усього часу перевезення транслювання аудіо-відео матеріалів рекламного характеру. 

Більше того, трансляційні пристрої працюють в автономному режимі та водій або пасажир 

не може якимось чином припинити їх роботу або хоча б понизити рівень звуку. 

Цими діями ТОВ «Автотранссервіс» порушує встановлені законодавством 

вимоги для перевезення пасажирів автобусним транспортом. 

Звернення до Департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради з 

проханням провести перевірку ТОВ «Автотранссервіс» не призвело до бажаного 

результату – усунути порушення прав пасажирів, які допускає цей перевізник під час 

обслуговування маршрутів загального користування у м. Дніпропетровську (копія Скарги 

та Відповіді надаються). 

Наразі ці порушення ТОВ «Автотранссервіс» зачіпають інтереси значної кількості  

громадян м. Дніпропетровська, які не мають іншої альтернативи та змушені 

користуватися послугами ТОВ «Автотранссервіс» попри порушення ним вимог чинного 

законодавства. 

 

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. 9, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», прошу вжити дій для недопущення порушень прав громадян 

м. Дніпропетровськ та розглянути на найближчій сесії Дніпропетровської міської ради 

питання щодо приведення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю 

«АВТОТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30548889) з перевезення пасажирів автобусними 

маршрутами загального користування № 87Б, 119, 120, 121 в м. Дніпропетровську у 

відповідність до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України 

«Про рекламу» та до положення п. 4.7.7. Рішення Виконавчого комітету 

Дніпропетровської міської ради (регуляторний акт) від 28.05.2013 р. № 197 «Про 

затвердження Умов перевезення та організації проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у 



м. Дніпропетровську», яким встановлено, що під час здійснення перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування забороняється 

вмикання та прослуховування звуковідтворювальної апаратури. 

 

 

 

Додатки: 

1. Копія Скарги на дії ТОВ «Автотранссервіс». 

2. Копія Відповіді Департамента транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської 

ради від 17.02.2015 р. № Б-22. 

 

З повагою, 

                                             _____________________ 


