
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про визначення переможців конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних   
маршрутах (об’єктах конкурсів) загального користування №39, 43 
 

 

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 24.01.2019 

№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. Запорізькому  комунальному  підприємству  міського  електро-

транспорту «Запоріжелектротранс» на маршруті №39 «Нікопольський поворот 

– майдан Університетський» в звичайному режимі – 5,0 грн. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Феникс-Авто» на 

маршруті №43 «4-Південний мкрн – вул. І.Сікорського - І» в звичайному 

режимі  - 6,00 грн та в режимі маршрутного таксі – 6,00 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 

терміном на п’ять років: 

3.1. З 29.01.2019 по маршруту №39. 

3.2. З 01.04.2019 по маршруту №43. 



 
 

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 



 
 

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 №39 
«Нікопольський 
поворот – майдан 
Університетський» 

12 звичайний І,ІІ від 80 
пасажирів  

ЗКПМЕ 
«Запоріж-
електро-
транс» 

2 №43 «4-Південний 
мкрн –  
вул. І.Сікорсь- 
кого - І» 

5 звичайний І,ІІ від 35 
пасажирів  

ТОВ 
«Феникс-
Авто» 5 маршрут

не таксі 
А не більше 

22 
пасажирів 

 
 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення та  

зв’язку міської ради       О.О.Власюк 
      

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради  
«Про визначення переможців конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних   

маршрутах (об’єктах конкурсів) загального користування №39, 43» 
 

Рішеннями виконавчого комітету міської ради від 17.12.2018 №589 «Про 
затвердження автобусного маршруту загального користування №39 
«Нікопольський поворот – майдан Університетський» та №591 «Про розірвання 
договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування №43» були затверджені умови проведення конкурсів з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та 
дата проведення конкурсів – 24.01.2019.  

У газеті «Запорозька Січ» від 22.12.2018 №242 (6693) опубліковано 
оголошення про проведення конкурсів на автобусних маршрутах загального 
користування №39, 43.  

24.01.2019 відбулися конкурси на зазначених автобусних маршрутах, 
визначені переможці.  

Зазначаємо, що чинний договір надання послуг з перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування №43 діє до 31.03.2019 
включно, а за маршрутом №39 обслуговування пасажирів не здійснюється. 

На підставі вимог чинного законодавства, а також за результатами 
конкурсів, з переможцями будуть укладені договори надання послуг з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 
терміном на п’ять років з 29.01.2019 по маршруту №39 та з 01.04.2019 по 
маршруту №43.  

Розмір тарифу на маршрутах пропонується використовувати на 
наступному рівні: для маршруту №39 у розмірі 5,00 грн (в звичайному режимі); 
для маршруту №43 - 6,00 грн (звичайний режим та режим маршрутного таксі). 

На підставі вищевикладеного пропонується розглянути питання  
введення в дію рішення 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. 
  
 
Начальник управління з питань  
транспортного забезпечення та  
зв’язку міської ради       О.О.Власюк 
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