
 
 
 
 
Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному   
маршруті (об’єкті конкурсу) загального користування №92 
 

 

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 18.07.2019 

№3 та пропозицію підприємства-перевізника, виконавчий комітет Запорізької 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Прийняти пропозицію постійно діючого конкурсного комітету з питань 

автомобільного транспорту в місті Запоріжжі та затвердити визначеного 

переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

(об’єкті конкурсу) загального користування (додається). 

2. Дозволити  товариству  з  обмеженою  відповідальністю «Тревел-Авто» 

використовувати  тариф  на послуги з перевезення одного пасажира на міському 

автобусному маршруті загального користування №92 «БК ЗАлК – Цвинтар               

Св. Миколая» в звичайному режимі – 7,00 грн. 

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

міської ради укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «Тревел-

Авто» договір надання послуг з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування №92 «БК ЗАлК – Цвинтар Св. Миколая» 

терміном на п’ять років з 23.07.2019. 

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 

_________№______ 

 

 
Пропозиція постійно діючого конкурсного комітету з питань автомобільного 

транспорту в місті Запоріжжі щодо визначення переможця конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті (об'єкті конкурсу)  загального 

користування  
 

№ 
об'єк-
та 

Назва маршруту Кіль- 
кість 
автобу- 
сів, од. 

Режим 
руху 

Клас 
авто- 
бусів 

Пасажиро- 
місткість 

Переможець 

1 №92 «БК ЗАлК - 

Цвинтар  

Св. Миколая» 

2 звичайний І,ІІ від 35 

пасажирів 

ТОВ 

«Тревел-

Авто» 

 
 

Начальник управління з питань  
транспортного забезпечення та  
зв’язку Запорізької міської ради     О.О.Власюк 
      
 

 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А.Омельянович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради  

«Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному   

маршруті (об’єкті конкурсу) загального користування №92» 

 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.2019 №248 «Про 

виключення з маршрутної мережі міста автобусного маршруту загального 

користування №92 «Цвинтар Св. Миколая - Вокзал Запоріжжя-ІІ» та 

затвердження нового автобусного маршруту №92 «БК ЗАлК - Цвинтар                       

Св. Миколая»» були затверджені умови проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на новому автобусному маршруті загального користування №92.  

Оголошення про проведення конкурсу на вищезазначеному маршруті 

було опубліковано у газеті «Запорозька Січ» від 15.06.2019 №102 (6799). 

18.07.2019 конкурс відбувся. Переможцем визначено ТОВ «Тревел-

Авто».  

Договір пропонується укласти з переможцем конкурсу з 23.07.2019 

терміном на п’ять років. Тариф на послуги з перевезення одного пасажира 

становитиме 7,00 грн (звичайний режим руху). 

На підставі вищевикладеного пропонується розглянути питання  

визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному   

маршруті (об’єкті конкурсу) загального користування №92 за пропозицією 

постійно діючого конкурсного комітету з питань автомобільного транспорту в 

місті Запоріжжі. 

  

 

Начальник управління з питань  

транспортного забезпечення  

та зв’язку міської ради        О.О.Власюк 

 
 


