
Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  
«Про проведення конкурсів на автобусних маршрутах загального 

користування» 
 

  
Рішенням міськвиконкому від 18.12.2017 №795 «Про організацію проведення 

обстеження пасажиропотоків на автобусних маршрутах загального користування 
№18, 72 та внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
від 17.11.2017 №715» ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» було надано доручення 
організувати проведення пасажирообстеження на автобусних маршрутах №18 та 
№72. 

Згідно з висновками звіту про науково-дослідну роботу «Обстеження 
пасажиропотоків та розробка розкладів руху на міських автобусних маршрутах №18 
«Бородінський мкрн – 4-й Південний мкрн» та №72 «Бородінський ринок – вул. 
Пархоменка» міста Запоріжжя» від 30.01.2018 рекомендовано: 

1. Збільшити кількість рухомого складу на маршруті №18 «Бородінський мкрн 
– 4-й Південний мкрн» у звичайному режимі руху на 3 од. (класу І,ІІ з 
пасажиромісткістю від 80 пасажирів), і, таким чином, виконувати перевезення на 
цьому маршруті 12 од. рухомого складу (класу І,ІІ з пасажиромісткістю від 80 
пасажирів). Договір на обслуговування маршруту №18 з кількістю 9 од. техніки 
пасажиромісткістю 70-100 пасажирів буде розірвано, за згодою сторін, з дати 
укладання нового договору з переможцем конкурсу (лист ЗКПМЕТ 
«Запоріжелектротранс» від 31.01.2018 № 19/1-288). 

2. Виконувати перевезення на маршруті №72 «Бородінський ринок –            
вул. Пархоменка» у звичайному режимі руху автобусами у кількості 9 од. (класу І,ІІ з 
пасажиромісткістю від 80 пасажирів). До тепер планова кількість техніки на маршруті 
становила 12 од. класу В,А,І,ІІ, з яких 10 од. техніки місткістю до 22 пасажирів. 
Термін дії договору на обслуговування даного маршруту з ПрАТ «ЗАТП 12329» 
закінчується 28.02.2018, тому виникає потреба у винесенні його на конкурс. 

3. Для забезпечення рівномірного розподілу пасажиропотоків між 
маршрутами №18 і №72 та прямолінійності їх прямування на території Бородінського 
мкрн рекомендовано організувати рух автобусного маршруту №18 по вул. 
Товариській без заїзду на зупинку «Бородінський ринок», а автобусного маршруту 
№72 без заїзду до зупинок «вул. Професора Толока» та «вул. Товариська», які 
розташовані по вул. Товариській. 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» визначення 
автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування 
здійснюється виключно на конкурсних засадах. 

Для попередження порушень договорів надання послуг з перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та стимулювання 
належного їх виконання додатковими умовами конкурсу передбачено відсутність у 
перевізників неоплачених штрафів в повному обсязі по всім порушенням договірних 
зобов’язань\ умов договорів надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування на підставі вимог про сплату штрафу, не менш 
ніж за 10 робочих днів до дати проведення конкурсу (зазначеної в оголошенні) на 
автобусному маршруті загального користування,  (за виключенням тих штрафів, 
актів, вимог тощо, які оскаржуються та розглядаються в судовому порядку на момент 
проведення зазначеного конкурсу). 

На підставі вищевикладеного, а також на виконання рішення Запорізької 
міської ради від 20.12.2017 №75 «Про підтримку електронної петиції щодо 
збільшення кількості транспорту в напрямку Шевченківського району», пропонується 
проведення конкурсів на автобусних маршрутах загального користування №18, 72 
згідно з сформованими критеріями та пріоритетами. 
 
 
Начальник управління з питань  
транспортного забезпечення  
та зв’язку міської ради       О.О.Власюк 




