
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про тариф на послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусних 

маршрутах загального користування №18,28,72 

 

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

автомобільний транспорт», «Про ціни та ціноутворення», постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів)» (із змінами), наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 

17.11.2009 №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту», враховуючи пропозиції підприємств-

перевізників, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Прийняти пропозицію приватного акціонерного товариства                     

«ЗАТП 12329» щодо встановлення, за згодою сторін, з 01.07.2018, тарифу на 

послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусному маршруті 

загального користування №28 «Річковий порт – вул. Пархоменка» в звичайному 

режимі – 4,00 грн. 

2. Дозволити Запорізькому комунальному підприємству міського 

електротранспорту «Запоріжелектротранс», тимчасово, до 01.10.2018, 

використовувати тариф на послуги з перевезення одного пасажира на автобусних 

маршрутах загального користування: 

2.2.1. На маршруті №18 «Бородінський мкрн - 4-й Південний мкрн» в 

звичайному режимі – 4,00 грн. 

2.2.2. На маршруті №72 «Бородінський ринок - вул. Пархоменка» в 

звичайному режимі – 4,00 грн. 

3. Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» надати розрахунки тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту до виконавчого комітету Запорізької міської ради згідно 

з вимогами діючого законодавства.  
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4. Доручити управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

міської ради внести відповідні зміни до договорів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М.  

 

 

Міський голова       В.В.Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про тариф на послуги 
з перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального 
користування №18,28,72» 

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

автомобільний транспорт», «Про ціни та ціноутворення», постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів)» (із змінами), наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 

17.11.2009 №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту» управлінням з питань транспортного 

забезпечення та зв’язку міської ради підготовлено проект рішення виконавчого 

комітету міської ради «Про тариф на послуги з перевезення одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах загального користування №18,28,72». 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.03.2018 №105 приватному 

акціонерному товариству «ЗАТП 12329» дозволено, тимчасово, до 01.07.2018 

використовувати тариф на послуги з перевезення одного пасажира на міському 

автобусному маршруті загального користування №28 в звичайному режимі в розмірі 

5,00 грн. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.03.2018 №105 

Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» дозволено, тимчасово, до 01.07.2018 використовувати тариф 

на послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах 

загального користування №18 та №72 в звичайному режимі в розмірі 4,00 грн. 

На сьогоднішній день, приватне акціонерне товариство «ЗАТП 12329» надало 

всі необхідні розрахунки для встановлення тарифу. 

Розрахунки перевізника по маршруту №28 перевірено: управлінням з питань 

транспортного забезпечення та зв’язку міської ради (підготовлено інформацію про 

відповідність прийнятих норм в розрахунках існуючим нормативам) та 

департаментом економічного розвитку міської ради (надано пропозиції). 

Запропонований приватним акціонерним товариством «ЗАТП 12329» на 

маршруті №28 «Річковий порт – вул. Пархоменка» в звичайному режимі руху – 4,00 

грн. 

У зв’язку з невизначеністю результатів тендерних закупівель на гарантійне 

технічне обслуговування та суттєвий об’єм експлуатаційних витрат на гарантійне 

обслуговування у розрахунковому тарифі                                     ЗКПМЕТ 

«Запоріжелектротранс» необхідно подовжити дію тимчасового тарифу на 

автобусних маршрутах загального користування №18 «Бородінський мкрн - 4-й 

Південний мкрн» та №72 «Бородінський ринок - вул. Пархоменка» у розмірі 4,00 

грн. в звичайному режимі руху. 
 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення та  

зв’язку міської ради        О.О.Власюк 


