
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про тариф на послуги з перевезення пасажирів річковим транспортом в 

навігаційний період 2020 року  
 

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про ціни та ціноутворення», враховуючи пропозицію Державного 

підприємства «Адміністрація річкових портів», виконавчий комітет Запорізької 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Прийняти пропозицію ДП «Адміністрація річкових портів» щодо 

встановлення за згодою сторін, в навігаційний період 2020 року, тарифів на 

послуги з перевезення пасажирів річковим транспортом за напрямками 

відповідно до додатку (додається). 

2. 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 пасажирів річковим транспортом в навігаційний 

період 2020 року»  

 
 

Розглянувши розрахункові матеріали ДП «Адміністрація річкових 

портів» щодо тарифів на послуги з перевезення пасажирів річковим 

транспортом та повідомлення про початок навігації з 01.07.2020 року 

пропонується прийняти пропозицію щодо встановлення в навігаційний 

період 2020 року тарифів на послуги з перевезення пасажирів пільгової 

категорії річковим транспортом за напрямками: 

1. «Вокзал Запорізького річкового порту – Кур’яново – 1» у розмірі 

68,00 грн. з ПДВ за одну поїздку; 

2. «Вокзал Запорізького річкового порту – Новоолександрівка – 2» у 

розмірі 71,00 грн. з ПДВ за одну поїздку; 

3. «Вокзал Запорізького річкового порту – Радянське» у розмірі 60,94 

грн. з ПДВ за одну поїздку; 

4. «Вокзал Запорізького річкового порту – Сади Запоріжсталі» у 

розмірі 60,94 грн. з ПДВ за одну поїздку. 
 

 

 

Начальник управління  

з питань транспортного забезпечення  

та зв’язку міської ради                                                                     О.О.Власюк 



         Додаток 

         до рішення виконавчого 

         комітету міської ради 

         ___________№______ 

 

 

 

Тарифи на послуги з перевезення пасажирів річковим транспортом за 

напрямками 
 

 

 

1. «Вокзал Запорізького річкового порту – Кур’яново – 1» у розмірі 68,00 

грн. з ПДВ за одну поїздку; 

2. «Вокзал Запорізького річкового порту – Новоолександрівка – 2» у 

розмірі 71,00 грн. з ПДВ за одну поїздку; 

3. «Вокзал Запорізького річкового порту – Радянське» у розмірі 60,94 

грн. з ПДВ за одну поїздку; 

4. «Вокзал Запорізького річкового порту – Сади Запоріжсталі» у розмірі 

60,94 грн. з ПДВ за одну поїздку. 

 

 

Начальник управління з питань 

транспортного забезпечення та 

зв’язку міської ради       О.О.Власюк 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради        Р.А.Омельянович 

 

 

 

 

 

 

 


