
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про визначення переможців конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних   
маршрутах (об’єктах конкурсів) загального користування №76, 88 
 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про автомобільний транспорт», «Про ціни і ціноутворення», постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування» зі змінами і доповненнями, наказом Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 «Про затвердження 

Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 

транспорту», враховуючи протокол засідання постійно діючого конкурсного 

комітету з питань автомобільного транспорту в місті Запоріжжі від 12.11.2018 

№3 та пропозиції підприємств-перевізників, виконавчий комітет Запорізької 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Прийняти пропозиції постійно діючого конкурсного комітету з питань 

автомобільного транспорту в місті Запоріжжі та затвердити визначених 

переможців конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

(об’єктах конкурсів) загального користування (додається). 

2. Дозволити підприємствам-перевізникам використовувати тариф на 

послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах 

загального користування: 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Автопростір Запоріжжя» 

на маршруті №76 «вул. Олімпійська – вул. Розенталь» в звичайному режимі –                 

7,00 грн. та в режимі маршрутного таксі – 7,00 грн. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Приміські сполучення» 

на маршруті №88 «вул. Товариська –пр. 40-річчя Перемоги – вул. Товариська» 

в звичайному режимі  - 7,00 грн. 

3. Доручити управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

міської ради укласти з переможцями конкурсів договори надання послуг з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування: 

3.1. З 31.12.2018 по маршруту №76 терміном на п’ять років. 

3.2. З 31.12.2018 по маршруту №88 терміном на один рік та з укладанням 

додаткового інвестиційного договору. 
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4. 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 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  

комітету міської ради 

_________№______ 

 

 
Пропозиції постійно діючого конкурсного комітету з питань автомобільного 

транспорту в місті Запоріжжі щодо визначення переможців конкурсів з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах (об'єктах конкурсів)  

загального користування  
 

№ 
об'єк-
та 

Назва маршруту Кіль- 
кість 
автобу- 
сів, од. 

Режим 
руху 

Клас 
авто- 
бусів 

Пасажиро- 
місткість 

Переможець 

1 №76  
«вул. Олімпійська – 
вул. Розенталь» 

14 звичайний І,ІІ від 35 
пасажирів  

ТОВ 
«Автопрос-
тір Запоріж-
жя» 

5 маршрут-
не таксі 

А не більше 
22 
пасажирів 

2 №88       
«вул. Товариська –
пр. 40-річчя 
Перемоги –  
вул. Товариська» 

10 звичайний І,ІІ від 40 
пасажирів 

ТОВ 
«Приміські 
сполучен-
ня» 

 
 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення та  

зв’язку міської ради       О.О.Власюк 
      

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


